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HLAVA III 
 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI Ú ŘEDNÍKA 
 

§ 16 
 

 (1) Ú ředník je povinen 
a) dodržovat ústavní po řádek České republiky,9) 
  
b) dodržovat právní p ředpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržo vat ostatní p ředpisy 
vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen, 
  
c) hájit p ři výkonu správních činností ve řejný zájem, 
  
d) plnit pokyny vedoucích ú ředník ů, nejsou-li v rozporu s právními p ředpisy; má-li ú ředník za to, 
že vydaný pokyn je v rozporu s právními p ředpisy, je povinen to bezodkladn ě oznámit osob ě, která 
mu pokyn vydala, a to písemn ě, nebo, hrozí-li nebezpe čí z prodlení, ústn ě; poté je ú ředník povinen 
splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedouc ího ú řadu písemný p říkaz tak u činit; ú ředník 
nesmí vykonat pokyn ani p říkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, p řestupku, pop řípad ě jiného 
správního deliktu, a tuto skute čnost je povinen bez zbyte čného prodlení písemn ě oznámit vedoucímu 
úřadu, 
  
e) prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 
  
f) jednat a rozhodovat nestrann ě bez ohledu na své p řesv ědčení a zdržet se p ři výkonu práce všeho, 
co by mohlo ohrozit d ůvěru v nestrannost rozhodování, 
  
g) zdržet se jednání, jež by závažným zp ůsobem narušilo d ůvěryhodnost územního samosprávného celku, 
  
h) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke st řetu ve řejného zájmu se zájmy osobními, zejména 
nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výko nem zaměstnání ve prosp ěch vlastní nebo n ěkoho 
jiného, 
  
i) v souvislosti s výkonem zam ěstnání nep řijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou dar ů nebo výhod 
poskytovaných územním samosprávným celkem, u n ěhož je zam ěstnán, nebo na základ ě právních p ředpis ů 
a kolektivních smluv, 
  
j) v rozsahu stanoveném zvláštními právními p ředpisy zachovávat ml čenlivost o skute čnostech, které 
se dozv ěděl p ři výkonu zam ěstnání a v souvislosti s ním; to neplatí, pokud byl  povinnosti 
mlčenlivosti zprošt ěn; povinnosti zachovávat ml čenlivost m ůže ú ředníka zprostit vedoucí ú řadu, jím 
pov ěřený vedoucí ú ředník nebo p říslušný správní ú řad podle zvláštních právních p ředpis ů, 
nestanoví-li zvláštní právní p ředpis jinak,10) 
  
k) poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštní ch právních 
předpis ů11) v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního  za řazení, 
  
l) p ři ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo prá vnickými osobami sd ělit své jméno, p říjmení, 
úřad, ve kterém je za řazen k výkonu práce, za řazení v útvaru ú řadu; územní samosprávný celek v 
organiza čním řádu m ůže stanovit, pro které funkce a činnosti lze nahradit toto ozna čení uvedením 
identifika čního čísla ú ředníka, 
  
m) oznámit územnímu samosprávnému celku, že nastaly  skute čnosti, které od ůvod ňují p řevedení na jinou 
práci (§ 11) nebo odvolání z funkce (§ 12). 
  
 (2) Ú ředník je dále povinen 
a) pracovat sv ědomit ě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, 
  
b) pln ě využívat pracovní doby a pracovních prost ředk ů k vykonávání sv ěřených prací, plnit kvalitn ě, 
hospodárn ě a v čas pracovní úkoly, 
  
c) řádně hospoda řit s prost ředky sv ěřenými mu územním samosprávným celkem a st řežit a ochra ňovat 
jeho majetek p řed poškozením, ztrátou, zni čením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávn ěnými zájmy 
územního samosprávného celku, 
  
d) zachovávat pravidla slušnosti p ři ú ředním jednání a v ůči ostatním zam ěstnanc ům působícím ve 
veřejné správ ě. 
  
 (3) Ú ředník nesmí být členem řídícího, dozor čího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, 
jejímž p ředmětem činnosti je podnikání. To neplatí, pokud do takového  orgánu byl vyslán územním 
samosprávným celkem, jehož je zam ěstnancem. Ú ředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán tímto  
územně samosprávným celkem, nenáleží odm ěna za výkon funkce podle v ěty první. Tato odm ěna nesmí 



být poskytnuta ani po skon čení pracovního pom ěru. 
  
 (4) Ú ředník m ůže vykonávat jinou výd ěle čnou činnost jen s p ředchozím písemným souhlasem 
územního samosprávného celku, u n ěhož je zam ěstnán. 
  
 (5) Omezení stanovené v p ředchozím odstavci se nevztahuje na činnost v ědeckou, pedagogickou, 
publicistickou, literární nebo um ěleckou, na činnost znalce nebo tlumo čníka vykonávanou podle 
zvláštního právního p ředpisu12) pro soud nebo správní ú řad, na činnost v poradních orgánech vlády 
a na správu vlastního majetku. 
  
 (6) Ustanovení § 301 a 303 zákoníku práce se nepou žije. 
  
____________________ 
  
9) Čl. 112 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
  
10) Nap říklad § 46 zákona č. 148/1998 Sb., o ochran ě utajovaných skute čností a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění 
zákona č. 363/2000 Sb. 
  
11) Nap říklad zákon č. 106/1999 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
12) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumo čnících.  


